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1. Nyt fra kommunen 

Præsentation af den nye frivillige hjemmeside. v/ Birgit og Mia 

Birgit og Mia præsenterede den nye hjemmeside, som er lige ved at gå i luften med adressen, 

www.frivillig.rudersdal.dk. Baggrunden er blandt andet kommunalbestyrelsens ønske om et øget 

fokus på frivilligt arbejde. Hjemmesiden kan benyttes både hvis man ønsker at blive frivillig og 

hvis man vil finde frivillige. Desuden kan man finde inspiration, fortællinger, frivilligguide, 

værktøjskasse, tips og tricks mm. Birgit opfordrede til at bidrage med fortællinger til 

hjemmesiden og der vil også være muligheder for at have temaer på hjemmesiden. 

 

Status på beboermøder på de midlertidige indkvarteringer. v/ Kristian 

Som et led i at styrke beboerfællesskabet og rengøringen på Egebæk, tager forvaltningen 

endnu engang initiativ til Kristian beboermøde på Egebæk. Mødet er den 10.9. fra kl. 16.30-

18.00. Dagsorden udsendes op til mødet, dvs. runddeles og sættes op på døren. Said og Baran 

vil fremover indsamle punkter til møderne fra beboerne, da det er deres møde. På mødet vil der 

blandt andet blive orienteret om nye retningslinjer ift. rengøring mm.  

Integrationsforum opfordrede til, at forvaltningen overvejer at gøre mødet attraktivt fx med mad. 

 

Status på svømmeundervisning for flygtninge. v/ Kristian    

Svømmeundervisningen er nu klar med første hold på 4-5 deltagere i Rundforbihallen. 

Kandidater kan indmeldes til Kristian – og der vil også være mulighed for kvindehold på sigt. 

Efter deltagelse i de 10 kursusgange vil deltagerne få 10 gratis ture. Undervisningen vil være 

kønsopdelt, og der vil være mulighed for gradvis vandtilvænning ved behov. 

 

Årligt kaffemøde 

Martha oplyste, at Integrationsteamet før sommer havde inviteret til kaffemøde for alle frivillige. 

Det havde været positivt og gentages en gang om året. 

 

Samarbejdsaftale om venskabsfamilier 

Martha oplyste, at der er indgået en samarbejdsaftale med Søllerød Røde Kors og 

landskontoret om venskabsfamilier, som der er stor efterspørgsel på. Der bliver lavet en folder 

på flere sprog om tilbuddet, og man kan kontakte Kristian eller Integrationsteamet ved behov. 

Det blev foreslået, at der blev orienteret om det på den nye hjemmeside. Idet det er længe 

siden, der har været et tilbud vurderer forvaltningen, at der er en del af de integrationsborgere, 

der har været her et stykke tid, der vil kunne profitere af tilbuddet, herunder særligt familier, der 

hurtigt er flyttet i permanent bolig. 

2. Nyt fra Koordineringsgruppen 

v/ Eva  

Der er udsendt referat med aktivitetsoversigt. Gruppen mister repræsentanten fra 

Frivilligcenteret fra 2019.  

 

Eva opfordrede til at komme til Rudersdal Folkemøde den 1. september. Gruppen har drøftet 

samarbejdet i gruppen, om man er nok og de rigtige deltagere, antallet af møder osv. 

http://www.frivillig.rudersdal.dk/
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Eva efterspurgte en integrationskoordinator, der kunne hjælpe med nemme svar på svære 

spørgsmål. Fx om 225-timers reglen, sanktioner og de mange andre regler, som Ydelse 

forvalter. Hun savnede fx også et to-timers kursus om reglerne, i stil med de gode kurser, som 

Borgerservice har gennemført.   

 

Martha foreslog, at man kunne henvende sig til hende eller Birgit, og så formidler de kontakten 

til Ydelse, der fx kan holde oplæg på et møde i Integrationsnetværket.  

 

Det blev i øvrigt forslået, at kommunens repræsentation i Koordinationsgruppen kunne være 

rullende, dvs. at der skiftes årligt mellem Ung i Rudersdal, Ydelse osv. 

 

Martha nævnte, at næste møde vil fokusere på en evaluering af samarbejdet, og at de frivillige 

dér kom med et oplæg til drøftelse.  

 

Der var en drøftelse af de frivilliges rolle ved flygtninges indflytning i permanent bolig, og der er 

også her behov for evaluering af proceduren/tjeklisten. Beskæftigelse vender tilbage ift. dette. 

3. Ønske om ny sammensætning af koordineringsgruppen  

v/ Eva og Lotte 

Se pkt. 2. 

4. Sundhed og trivsel på de midlertidige indkvarteringer, opfølgning fra sidste møde.  

v/ Martha 

Martha oplyste, at man løbende forsøger at styrke beboerdemokratiet. Der er dog også behov 

for at sætte ind over for larm om natten, og sikre opkrævning af udgifter til dækning af skader 

mm. Der vil ske en langsom opstramning med varselsbreve, og vi vil se på, hvad andre 

kommuner gør. Det vil også blive et emne på det kommende beboermøde. 

5. Tema: Dialog- og temamøde. Planlægning af workshops om uddannelse og 

beskæftigelse 

Se bilag - input og kommentarer v/ Martha  

Martha henviste til vedlagte forslag om workshop om uddannelse og beskæftigelse, hvor 

Erhvervsudvalget vil deltage. Målgruppen er de frivillige, flygtninge, Integrationsteamet og andre 

fra den kommunale forvaltning, UU-Sjælsø, virksomheder m.fl. Formålet er bl.a. at diskutere nye 

ideer og nye indsatser, der kan medvirke til, at flere flygtninge kommer i job og uddannelse. 

 

Sten foreslog, at der lægges et tydeligere fokus på deltagelse fra erhvervslivet, så man kunne 

diskutere, hvordan flygtninge kan medvirke til at dække den stigende efterspørgsel efter 

arbejdskraft. Martha støttede forslaget og opfordrede til, at man også på workshoppen kunne 
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diskutere de udfordringer, som virksomheder kan opleve med at få nogle af flygtningene ind på 

en arbejdsplads - uden at generalisere problematikken. 

 

Der var enighed om at inddrage virksomhederne i workshoppen. Sten indgår sammen med 

medarbejdere fra Integrationsteamet i en lille arbejdsgruppe, der udarbejder invitation og 

planlægger presse mm. Martha sørger for at indkalde til møde i arbejdsgruppen. Selve 

workshoppen afholdes den 26. november fra kl.16.00-18.30. Beskæftigelse sender Outlook 

invitation og sørger for forplejning mm. 

6. Kommunikation 

Aftaler om, hvem der sørger for at viderebringe hvad til rette folk.  

v/ Martha Ahlmann 

Se tidligere punkter. 

7. Eventuelt 

Eva spurgte til, om Pia Juhl Andersen fra Skoleområdet mon ville komme ud til et møde i 

Integrationsnetværket den 10. december, for at fortælle lidt om, hvordan hun arbejder med 

skolesøgende børn af flygtninge? Martha foreslog, at Pia fik en invitation til mødet. 


